
Velkommen! 
Til sæson efterår 2022 og forår 2023
Kig i programmet, der er flere nyheder inden for sundhedsfag, madlavning, ture og foredrag.
Aftenskolen har fået ny formand. Rita Bojesen er flyttet til Marienlyst og er stoppet efter 
8 år. Kirsten Ærø er Skoleleder for DOF Næstved, er Regionsformand og sidder i
Forretningsudvalget for DOF.

Prisstigninger på vores hold
Slagelse Kommune skal spare og det går desværre også udover aftenskolerne.
For holdene på SANO, pris stigning på leje af bassinet og forventet yderligere stigning 
pr. 01. januar 2023. Det er et trist udvikling for folkeoplysningen. 

Nyhed! 
Personalepolitik kan ses på vores hjemmeside www.koksh.dk

Tilmelding til holdene: 
Tine Sass, Mobil 51 35 77 80 mail: kk@events.dk     
Hvis man har hemmeligt telefonnummer modtages tilmeldingen kun på mail. 
BETALING: Girokort  eller bank overførsel.
Betaling Netbank: Nordea - reg. nr. 0343 kontonr. 6264638354 - Husk navn og hold.

Deltagere fra andre kommuner:
Deltagere fra andre kommuner er velkommen i KOK, men man har pligt til at oplyse sit 
cpr-nummer (§ 47, stk. 5).

Hensyntagen Undervisning
Der ydes tilskud på 100 kr. pr. kursus til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige
på små hold med hensyntagen undervisning. Erklæring udfyldes og underskrives, som skal
afleveres til aftenskolen.  

Deltagerrepræsentant: 
Der vælges en deltagerrepræsentant til bestyrelsen for et år ad gangen. Efter valget er
repræsentanten valgt direkte til bestyrelsen.
Valget finder sted hos Tine Sass,  Algade 28, 4230 Skælskør. 
Mandag den februar 2023 kl. 16.00.

Mød os på FACEBOOK - Søg: Kreativ Oplysnings Kreds. 
Mød os på INSTAGRAM
Synes godt om KOK.  
Nyheder, billeder og andre informationer, kan læses/ses på Facebook.

Tilbud til fysisk/psykisk handicappede
KOK tilbyder kurser for psykiske sårbare og autister der bor på et bosted.
Vi vil gerne udbyde flere kurser for denne målgruppe. 
Kontakt Skoleleder Tine Sass mobil 51357780 eller mail kk@events.dk

Foreningens formål:
Kreativ Oplysnings Kreds’s formål er at tilbyde folkeoplysende voksenundervisning, der 
henvender sig til en bred målgruppe. Vi arrangerer endvidere samfundsrelevante foredrag 
og workshops med kreative fag: Strik og sang.
Kreativ Oplysnings Kreds er en godkendt aftenskole under folkeoplysningsloven. 
Vi er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund,  som er en politisk uafhængig organisation for
aftenskolerne i Danmark.
Kreativ Oplysnings Kreds har hjemsted i Skælskør.

Foreningens ledelse:
Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges i henhold til vedtægterne. 
Bestyrelsen: 
Kirsten Ærø, formand
Birkehegnet 144, 4700 Næstved Mobil 20426698, e-mail: kirsten@naestvedaftenskole.dk  
Mia Ibsen, medlem
Nyvej 18, 4261 Dalmose, Mobil 28604583, e-mail: mia.ibsen@hotmail.com
Jesper Lund Sass, medlem
Hesselhaven 75, 4230 Skælskør, Mobil 60762755 e-mail: jesperlund57@stofanet.dk
Mette Nielsen, medlem
Skovvej 19, 4230 Skælskør,  Mobil 61241586, e-mali frk@larsen.mail.dk
Uffe Hansen, suppleant
Vibevej 5, 4261 Dalmose, Mobil 22798184, e-mail: uffevibevej@gmail.com
Henning Jensen, suppleant
Nysøgaard 113, 4230 Skælskør, Mobil 20162730, e-mail: hvisholm@live.dk 

Generalforsamling: 
Afholdes onsdag den 15. marts 2023 på Skælskør Bibliotek.
Alle er velkomne til at deltage, men stemmeret er forbeholdt foreningens medlemmer. 
Efter generalforsamlingen byder KOK på stegt flæsk og persillesovs, dertil øl og vand.
For medlemmer er det gratis - ikke medlemmer kr. 200,00
Restaurant Kok 25, Strandgade 25, 4230 Skælskør
Tilmelding til generalforsamlingen senest den 01. marts 2023.

Medlemsskab
Kreativ Oplysnings Kreds er en forening,  hvor alle kan blive medlem. 
Ønsker man at blive medlem, bedes man henvende sig til Skolelederen. 
Medlemskabet er gratis.
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